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2.  Podnet vo veci podozrenia zneužívania právomoci verejného činiteľa, podozrenia 
z prepojenia na tzv. pozemkovú mafiu a podozrenia z nadobudnutia majetku vedúceho odboru 
starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad Ing. Jozefa Slovíka a jeho 
rodinných príslušníkov, ktorého výška nezodpovedá oficiálne priznaným príjmom  
 
            Keďže Úrad inšpekčnej služby (ďalej len ÚIS) vykonáva kontrolu občianskym združeniam, 
ktorým poskytuje dotáciu Sekcia verejnej správy MV SR, hoci podľa vecnej príslušnosti občianske 
združenia podobne ako okresné úrady nepadajú do vecnej príslušnosti ÚIS, z tohto dôvodu podávame 
podnet ÚIS s tým, že pokiaľ podnet nespadá do vecnej príslušnosti ÚIS, aby bol postúpený Úradu 
špeciálnej prokuratúry a NAKA. 
 
            Na základe zistených skutočností podávame podnet pre podozrenie zo zneužívania právomoci 
verejného činiteľa, podozrenie z prepojenia na tzv. pozemkovú mafiu a podozrenie z nadobudnutia 
majetku vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad Ing. Jozefa 
Slovíka a jeho rodinných príslušníkov, ktorého výška nezodpovedá oficiálne priznaným príjmom. 
   
 Je všeobecne známe, že do roku 2020 bol okresný úrad v Poprade ovládaným starými 
štruktúrami z radov nomenklatúry bývalého komunistického režimu a riadený osobami, ktoré boli do 
funkcie prednostov ale i iných vedúcich zamestnancov dosadzované po politickej línii. Prípad 
zavraždeného prednostu Ing. Vladimíra Bachledu, nominanta HZDS, ktorého podnikateľské aktivity 
a prepojenie s kriminálne závadovými osobami, ako Peter Steinhubel a Ondrej Žemba, ktoré po 
vražde Bachledu ovládli najväčší strategicky podnik v regióne Tatravagónku je názorným 
a odstrašujúcim príkladom ako organizovaný zločin po novembri 1989 postupne získaval 
ekonomický vplyv za asistencie skorumpovaných funkcionárov štátnej správy a za krytia políciou, 
prokuratúrou a justíciou.   
 Po páde HZDS sa jeho členovia a funkcionári presunuli do strany Smer-SD, ktorá si 
dosadzovala na posty prednostov, ale i iných vedúcich zamestnancov svojich ľudí a Okresný 
úrad Poprad nebol výnimkou.  
 
      I.  
 
 Po voľbách v roku 2020 došlo k postupnej zmene prednostov okresných úradov 
nominovaných bývalou koalíciou vedenou stranou Smer-SD. Občania mali možnosť ešte pred 
vymenovaním nových prednostov v ankete na internete zasielať svoje názory a dotazy, vrátane 
kritických  stanovísk  k jednotlivým kandidátom  politickej strany OĽaNO.  Po výberovom konaní 
a tejto občianskej kontrole bol vymenovaný od 16. 7. 2020 aj nový prednosta OÚ Poprad, ktorý 
zdedil vedúcich odborov z predchádzajúcich období. 
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        Jedným z nich je vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Ing. Jozef Slovík, ktorý bol 
vymenovaný od 3. 1. 2011 za prednostu Obvodného úradu životného prostredia v Poprade, kde na 
tomto poste nahradil Petra Dujavu, ktorý bol prednostom ObÚ ŽP v Poprade v období 2006-2010 za 
podpory strany SNS. Už samotné vymenovanie Ing. Jozefa Slovíka pochádzajúceho z Rabčíc na 
Orave koncom roka 2010 do funkcie prednostu vzbudzuje isté podozrenia, že prečo len 28-ročného 
človeka bez odbornej praxe, absolventa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a v tom 
čase konateľa nevýznamnej firmy Almax Slovakia, s.r.o. minister životného prostredia SR odporučil 
na vymenovanie na tak kľúčový post ako je starostlivosť o životné prostredie v regióne Vysokých 
Tatier. Ostáva domnienkou, že mu k tomu asi dopomohol jeho otec, ktorý je dlhodobo starostom 
obce Rabčice v minulosti nominant za HZDS a neskôr za stranu Smer-SD. 
https://www.rabcice.sk/samosprava/starosta-obce/ 
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky/zilinsky-kraj/namestovo/rabcice 
 

Za zmienku stojí fakt, že firma, ktorú pán Slovník vlastnil a pôsobil v nej ako konateľ bola 
23.1.2021 z obchodného registra SR vymazaná. http://orsr.sk/vypis.asp?ID=142955&SID=8&P=1 
 
 O tom, že pán Slovík mal od samého začiatku politické krytie niet pochýb, lebo okrem toho, 
že na post prednostu neprešiel výberovým konaním ale vymenovaním, tak po predčasných voľbách 
do Národnej rady SR, ktoré sa konali 10. marca 2012 a kde vládu zostavila výlučne politická strana 
Smer-SD, bol v júni 2012 v tejto pozícii ako jeden z mála prednostov ObÚ ŽP v Prešovskom kraji 
ponechaný. Do tejto funkcie bol ponechaný v tom čase prednostom Krajského úradu životného 
prostredia v Prešove Miroslavom Benkom, ktorý je dodnes aktívny funkcionár strany Smer-SD 
v Prešovskom kraji.   
https://presov.korzar.sme.sk/c/6415491/benko-vymenuva-novych-prednostov.html 
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/poslanci/poslanci-2017-2022/benko-
miroslav.html 
 
 V roku 2013 po reforme štátnej správy, kedy došlo k zániku obvodných úradov životného 
prostredia, a vznikol odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu bol preradený 
z funkcie prednostu, ktorá zanikla, opäť vymenovaním do funkcie vedúceho odboru na OÚ Poprad. 
Dlhodobé pôsobenie Ing. Jozefa  Slovíka ako jediného vedúceho odboru, ktorého po roku 2012 
nevymenili a nechali na poste pretože za ním stoja viaceré ekonomicky vplyvné subjekty 
a osoby s politickými konexiami. Svoje záujmy dlhodobo presadzujú  machináciami 
s pozemkami a zasahovaním do výkonu verejnej moci v procesoch územnoplánovacej činnosti, 
obchádzania zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a pri získavaní príslušných 
stanovísk orgánov štátnej správy,  k čomu využívajú strategické osoby na odbore starostlivosti 
o životné prostredie a pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Poprade 
 
Poznámka: Preklasifikovanie  pozemku vedeného ako orná pôda alebo trvalé trávne porasty na 
stavebný pozemok je iba jeden krok v systéme techník, ktoré využívajú. V tomto je dôležitá súčinnosť 
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a pozemkového a lesného odboru, ktorá pri 
nadobudnutí titulu vlastníctva k pozemkov umožni rozhodovanie pri upustení od posudzovania 
vplyvov na životné prostredie a manipuláciou s informáciami v oblasti ochrany životného prostredia 
– zjednodušené, že vydá pri jednotlivých zámeroch stanoviska, že nedôjde k poškodeniu životného 
prostredia. Verejnosť ani len netuší a nevie ako sa na Slovensku dá prísť k miliónovým pozemkom 

za cenu ničenia životného prostredia.   
 

 Podľa jednotnej schémy sa za spoluúčasti Slovenského pozemkového fondu (SPF), odboru 
životného prostredia, pozemkového a lesného odboru, katastrálneho odboru a samospráv vopred 
vyberajú lukratívne pozemky v extravilánoch v rámci okresu Poprad, ktoré sa formou napr. 
fiktívnych reštitúcii alebo vydržaním scudzia a potom pripravujú na ich premenu na stavebné 
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pozemky určené len vyvoleným z radov ponovembrových zbohatlíkov.  Len v rámci katastra obce 
Veľký Slavkov je pripravených niekoľko stoviek hektárov na premenu na stavebné pozemky určené 
pre výstavbu stoviek domov, chát a hotelov. Rovnaká schéma je aj v ďalších obciach okresu Poprad, 
napr. v časti Popradu–Kvetnica, kde sa dostal k lukratívnym pozemkom a nehnuteľnostiam  dnes 
v akcii NAKA s krycím názvom Zemepán obvinený bývalý riaditeľ SPF v Poprade Ing. Ivan Tudaj, 
ktorý  majetok prepisoval na svoju dcéru. Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu 
Poprad žiadny zo zámerov v tejto prírodne cennej lokalite so štatútom kúpeľov nepovažoval potrebné 
posudzovať ohľadne vplyvom na životné prostredie. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov 
rozhodnutí OÚ Poprad, ktoré sú verejne dostupné v rámci slobodného prístupu k informáciám.  
 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-upn-su-poprad-kvetnica-oproti-
kamenolomu- 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-upn-su-poprad-lokalita-kvetnica-
polyfunkcia-k-u-poprad 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zad-upn-su-lokalita:-kvetnica-kalion- 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/navrhovane-zmeny-doplnky-upn-mesta-poprad-c-2020 
  
  
 Ing. Jozef Slovík bol a je súčasťou a dôležitým článkom štruktúry sofistikovanej pozemkovej 
mafie, ktorá sa takto dostávala k lukratívnym pozemkom, na ktorých sa generuje ďalší zisk ak získajú 
potrebné súhlasne stanoviská a rozhodnutia, ktoré im umožnia výstavbu luxusných apartmánov 
a iných nehnuteľností pre solventných a tieto v mnohých prípadoch vydáva práve odbor starostlivosti 
o životného prostredia Okresného úradu Poprad.   
 
            Nový prednosta OÚ Poprad na podnet znepokojených občanov a na prospech ochrany 
životného prostredia začal dôsledne kontrolovať výstupy odboru starostlivosti o životné prostredie 
OÚ Poprad. Jedným z konaní, ktoré prednosta dôsledne preveril, bol aj medializovaný prípad, kde 
ide o rozhodovanie o navrhovanej činnosti prieskumného vrtu geotermálnej vody v Tatranskej 
Lomnici. V tomto prípade vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad 
rozhodol ešte v septembri 2019, že sa predmetný zámer nemusí posudzovať podľa zákona EIA. 
V apríli 2020 na základe odvolaní účastníkov konania Okresný úrad Prešov toto rozhodnutie zrušil 
a poukázal na závažné nedostatky daného rozhodnutia. V ďalšej fáze sa prednosta oboznámil s 
podrobnosťami celého konania a identifikoval závažné procesné aj vecné nedostatky, na ktoré pred 
vydaním nového rozhodnutia Ing. Slovíka upozornil. Ten toto jeho upozornenie ignoroval, preto sa 
prednosta proti rozhodnutiu odvolal, aby odvolací orgán OÚ Prešov, odbor opravných prostriedkov, 
toto opätovne rozhodnutie, že sa predmetný zámer nemusí posudzovať podľa zákona EIA, zrušil. 
https://www.ta3.com/clanok/1201928/okresny-urad-v-poprade-sa-odvolal-voci-vlastnemu-
rozhodnutiu.html?fbclid=IwAR32TakvHVvBOcUSMLLV-UL-Vw-OqhKGC9CJUKTDPo6pBa-
x4phhEpVoNOI 
https://www.enviroportal.sk/en/eia/detail/tatranska-lomnica-prieskumny-vrt-pre-geotermalne-vody 
 
            Na tomto konkrétnom prípade nie je len zvláštne konanie Ing. Slovíka, ale aj informácie, 
ktoré uverejnil prednosta OÚ Poprad na facebooku, že on bol 2. 2. 2021 navštívený investorom 
daného zámeru a ďalšími osobami, ktorí vyvinuli snahu ovplyvniť správne konanie okresného úradu, 
spochybniť konanie prednostu a obhajovať konanie vedúceho odboru životného prostredia, ktoré 
bolo v prospech spoločnosti. Okrem toho sa právny zástupca investora v ten istý deň písomne 
domáhal na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám sprístupniť informácie o interných 
záležitostiach okresného úradu, ktoré s predmetom konania ohľadne vrtu nesúviseli, aby takto mohol 
diskreditovať osobu prednostu a ochránil vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredia, ktorý 
rozhoduje v prospech zámeru a neprikladá vážnosť objektívnemu posúdeniu vplyvov zámeru na 
životné prostredie. Je to nepriamy dôkaz, že za ním stoja vplyvní ľudia, ktorí v záujme udržanie 



 

Bankové spojenie: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky.  Svetové združenie bývalých politických väzňov  
 č. účtu  v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330,   IBAN  SK3983300000002400889071,  
 SWIFT/BIC  FIOZSKBAXXX 
 

4 4

svojho človeka na poste odboru  chcú iniciovať odvolanie prednostu, aby neboli ohrozené ich 
ekonomické záujmy.  
 
 Nie je to bohužiaľ jediný prípad, kde vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie vydal 
rozhodnutie na prospech investora, je to skôr pravidlo v jeho konaní, čo sme ilustrovali vyššie aj 
v prípade Kvetnice. Taktiež sa stupňujú tlaky na prednostu OÚ Poprad zo strany investorov.  
 
         A na pozadí pofiderných rozhodnutí, ktoré vydáva Ing. Slovík, sú jeho nezvyčajne majetkové 
pomery jeho osoby a jeho rodinných príslušníkov. Nie je tajomstvom, že platy štátnych 
zamestnancov na okresných úradoch, ktoré sú regulované zákonom, sú výrazne nižšie ako priemerná 
mzda v národnom hospodárstve. Mzdy vedúcich zamestnancov sa pohybujú okolo sumy priemernej 
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Ing. Jozef Slovík je v štátnej službe už vyše 10 rokov 
a jeho majetok podľa nás nezodpovedá oficiálne priznaným príjmom. Je známe, že ako svoje auto 
používa čierne Audi A6 TDI a nedávno vyšlo najavo, že jeho manželka vlastní luxusné vozidlo SUV 
Volvo XC60. V obci Štôla vlastní Ing. Slovík apartmánový byt, kde si uvádza aj trvalý pobyt. Avšak 
táto nehnuteľnosť je od 27. januára 2017 v ponuke na viacerých webstránkach na ubytovanie ako 
Apartmán Mary, preto možno očakávať, že vlastní i iné nehnuteľnosti, kde skutočne býva:  
https://www.booking.com/hotel/sk/apartman-mary.sk.html#availability 
https://www.tvojeubytovanie.sk/h/apartman-mary/4247 
https://www.bedandbreakfast.eu/bed-and-breakfast/stola/apartman-mary/2216565/ 
 
 Nie je vylúčené, že Ing. Slovík aj ako tichý spoločník podniká, čo je v rozpore so zákonom 
o štátnej službe.   
 
      II.  
 
 V súčasnosti sa priamo Generálnou prokuratúrou rieši prípad vyhliadkovej veže na Štrbskom 
plese. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Prešove zabezpečiť 
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia stavebného úradu obce Štrba o dodatočnom povolení zmeny 
stavby pred dokončením a vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu vyhliadkovej veže Tatras 
Tower na Štrbskom Plese.  Vo veci je priamo zainteresovaný starosta obce Štrba Michal Sýkora. 
Rozhodnutia stavebného úradu sú podmienené aj stanoviskom Odboru starostlivosti o životné 
prostredie OÚ Poprad. O veci informovali viaceré média ako denník Pravda v článku s názvom  
Žilinka nariadil preveriť kolaudáciu spornej veže na Štrbskom plese 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/577366-zilinka-nariadil-preverit-kolaudaciu-spornej-veze-
na-strbskom-plese/ 

O M. Sýkorovi informovali aj aktulity.sk v príspevku s názvom Za ikonickým tatranským 
hotelom sa objavil známy komunálny politik a dlhoročný starosta Štrby 
https://www.aktuality.sk/clanok/864756/za-ikonickym-tatranskym-hotelom-sa-objavil-znamy-
komunalny-politik-a-dlhorocny-starosta-strby/  
 

V tejto súvislosti je potrebné operatívne preveriť aj informáciu či došlo k stretnutiu 
Michala Sykoru s riaditeľom NAKA Branislavom Dzurianom údajne v prvej polovici februára 
2021, pretože odosielateľ e-mailu si žiadá ostať v anonymite pokiaľ nedôjde k zmene na poste 
riaditeľa NAKA.  

Text doručený e mailom dna 2. 3. 2021 . Buď 5. 2. alebo 12.2. 2021 (skrátka bol to piatok) sa stretol 
B. Zurian s Michalom Sýkorom (starosta obce Štrba) v čokolatérii/kaviarni - 
https://www.bonbonin.sk/ - v Poprade. Podľa mojich informácií má byť Sýkora vyšetrovaný resp. je 
súčasťou vyšetrovania na NAKA (dôvod preverovania nepoznám). Do kaviarne prišiel Sýkora s 
množstvom dokumentov, prisadol si k Zurianovi a začali poradu, kde sa prehrabávali v papieroch a 
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Zurian starostovi radil a odpovedal na otázky. Ak je pravdou, že sa o starostu Štrby zaujímajú 
vyšetrovatelia NAKA, tak je zvláštne, že ich šéf sa s vyšetrovaným stretáva po kaviarňach, kde mu 
dáva rozumy. Na toto stretnutie sú očití svedkovia, nakoľko sa v tom čase v kaviarni nachádza 
niekoľko ľudí.  
   
 Samostatnou časťou podnetu je mestská časť Popradu-Kvetnica, ktorá bezprostredne súvisí 
s podnetom č.  1. vo veci  podozrenia zo zasahovania do nezávislosti orgánov činných v trestnom 
konaní  príslušníkmi  NAKA Východ  a príslušníkmi  KR PZ Prešov Sp. Zn. ČVS: UIS-198/OISV-
2020 (nevypočutie navrhovaného svedka a marenia vyšetrovania podozrenia zo závažnej majetkovej 
trestnej činnosti). Podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, podanom ÚIS.  
            Ministra vnútra sme v liste z 28. 4. 2020 v súvislosti s likvidáciou najväčšej nemocnice na 
liečbu pľúcnych chorôb v Kvetnici informovali o prelínaní sa ekonomických záujmov troch 
zločineckých skupín, firiem nebohého Žembu a Kušmíreka, v súčasnosti  v akcii „Zemepán“ 
obvineného bývalého riaditeľa SPF v Poprade Ing. Ivana Tudaja a podnikateľa z Prešova Jána Bynca 
s väzbami na politikov.  
            Podrobnosti o likvidácii nemocnice boli publikované na blogu Denníka Pravda s názvom, 
Ako sa dá ukradnúť najväčšia nemocnica na liečenie TBC a respiračných chorôb na Slovensku 
i v Česku, alebo ako ľahko prísť k majetkom na postkomunistickom Slovensku! 
https://fb102.blog.pravda.sk/2017/11/05/ako-sa-da-ukradnut-najvacsia-nemocnica-na-liecenie-tbc-a-
respiracnych-chorob-na-slovensku-i-v-cesku-alebo-ako-lahko-prist-k-majetkom-na-
postkomunistickom-slovensku/ 

Uvedený list  z 28. 4. 2020 bolo ministrom vnútra postúpený NAKA odbor Východ. Vo veci 
bol následne predvolaný a vypočutý vyšetrovateľom kpt. JUDr. Sendekom predseda SZBPV, ktorý 
ako svedkyňu k novým a doposiaľ  OČTK neznámym skutočnostiam navrhol vypočuť BA. Zuzanu 
Tökölyovú.  Mimo protokol vyšetrovateľovi uviedol, že navrhovaná svedkyňa disponuje aj 
informáciami o inom s vecou nepriamo súvisiacom podozrení z trestnej činnosti vo veci prevodu 
pozemkov, bývalým riaditeľom SPF Ing. Ivanom Tudajom.  Napriek tomu, že  si vyšetrovateľ 
NAKA  zapísal telefónne číslo svedkyne s prísľubom, že ju bude kontaktovať,  neurobil to  a dňa 4. 
8. 2020 bola vec odstúpená  KR PZ v Prešove ako potvrdzuje oznámením č.  PPZ- NKA‐ OV-658-
0042020-PZ  zo dňa 4. 8. 2020. Svedkyňa nebola vypočutá ani vyšetrovateľom KR PZ Prešov a vec 
bola odmietnutá uznesením ČVS: KRP-64/2-VYS-PO-2020 zo dňa 29. 7. 2020. 

Nakoľko BA Zuzana Tökölyová zistila závažné skutočnosti týkajúce sa pozemkov na 
Kvetnici v zmysle podozrenia z legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ktoré nadväzujú na pochybné 
obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie samosprávou Poprad a iné skutočnosti týkajúce sa 
spoluúčasti  odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Poprad a jeho predchodcu navrhujeme túto 
na vypočutie.  

Uvádzame poštovú adresu a telefonický kontakt:  
 BA Zuzana Tökölyová, Slovenského odboja 182/5, 058 01 Poprad, mobil: 0948 456 319 
 
 Ďalším dôkazom potvrdzujúcim prepojenia pozemkovej mafie na odbor životného prostredia 
je  skutočnosť, že medzi viacerými prominentnými vlastníkmi  lukratívnych pozemkov pod Tatrami, 
ktoré boli vytipované ešte v 90-tych rokoch ako vhodné na transformáciu na stavebné pozemky, 
figuruje aj  konateľ SLOV-VIA, s. r. o Ing. Andrej Dujava a jeho syn Ing. Peter Dujava, ktorý bol 
v minulosti sám prednostom Obvodného úradu životného prostredia v Poprade, a ktorý sa dostal 
k lukratívnym pozemkom vo Veľkom  Slavkove, kde má údajne neskolaudovanú rezidenciu, v ktorej 
býva od roku 2017. Video rezidencie je možné stiahnuť z webu 
 https://uloz.to/hledej?q=paranormalne+sidlo+dujavu. Peter Dujava ma pri tom oficiálne nahlásený 
pobyt v dome u rodičov, aby mohol kandidovať a vykonávať post poslanca mestského zastupiteľstva 
v Poprade. Medzi vlastníkmi pozemkov vo Veľkom Slavkove nechýba  ani exprezident Andrej Kiska 
ako potvrdzuje LV 1733 Kú. Veľký Slavkov.  



 

Bankové spojenie: Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky.  Svetové združenie bývalých politických väzňov  
 č. účtu  v Slovenskej republike v EUR : 2400889071/8330,   IBAN  SK3983300000002400889071,  
 SWIFT/BIC  FIOZSKBAXXX 
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 Povaha našich zistení vyplývajúcich z prieskumu majetkoprávnych pomerov v katastrálnych 
územiach tatranskej a podtatranskej oblasti, v kombinácii so zisteniami vo veci vysporiadavania 
vlastníckych vzťahov medzi reštituentmi a SPF s preukázateľnými prienikmi s vyšetrovanou kauzou 
s krycím názvom Zemepán, a spolu s nálezmi týkajúcimi sa pozemkových úprav a výsledkov 
územnoplánovacej činnosti vybraných samospráv - naznačuje, že práve Okresný úrad Poprad a jeho 
vedúci zamestnanci predstavujú strategický článok pre preukázanie, alebo vyvrátenie podozrení zo 
súčinnosti rozsiahlej siete pozemkovej mafie a štátnej správy v regióne.    
 
 Vo veci preverenia vlastníctva pozemkov  a pripravovaného územného plánu navrhujeme ako 
svedka vypočuť súčasného starostu obce Veľký Slavkov Ing. Slavomíra Pucciho. 
 
 Na základe uvedených dôvodov máme za to, že existuje dôvodné podozrenie z prepojenia 
odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Poprad so špekulantmi s pozemkami-tzv. pozemkovou 
mafiou, čo nepriamo potvrdzuje výška majetku rodiny vedúceho odboru Ing. Jozefa Slovíka. Z tohto 
dôvodu navrhujeme postúpenie časti podnetu Spravodajskej jednotke finančnej polície v zmysle 
zákona o preukazovaní pôvodu majetku.   
 
Prílohy: 

1. Výpis z listu vlastníctva č. 1014 
2. Prehľad  vybraných záujmových vlastníkov pozemkov  
 

  
   

František Bednár 
 predseda SZBPV 
 


